číslo 3/2021

10 Kč

Březen

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Dne 16. února oslavila své 85. narozeniny
paní BOŽENA

TREJBALOVÁ.

Milé Božence přejí zdraví, štěstí, optimismus
a hodně od všeho, co jí dělá radost
sestra Jana a bratr Josef s rodinami

Blahopřání

Dne 23. března se dožívá významného jubilea 80 let
pan JIŘÍ

KRICNER.

Hodně zdraví, štěstí a osobní pohody
mu do dalších let přejí
dcera Tereza s manželem Karlem
a vnučky: Monika, Tereza, Martina a Eliška

Blahopřání

Dne 18. 3. 2021 oslaví
paní ZDEŇKA

HOŘEJŠÍ z Velvar

životní jubileum 80 let

POZDRAVENÍ STAROSTY
Milí Velvarští, Velko i Malo Bučinští a Ješínští, zdravím též Novouhany a Radovičské,
drazí sousedé!
Máme za sebou únor, po dlouhé době to byl
únor pravý, zasněžený a praštivě mrazivý,
takže jsme si užili i nějaké ty zimní radovánky, sněhuláci osídlili krajinu, běžkovalo se už od náměstí, stopa na cyklostezce
byla obstojná, pole nad Bučinou připomínala pláně krkonošské a z Malvaňáku bylo
skvělé brusliště.
Přesto té zimě něco chybělo, a to dětské
radování, společné koulování a řádění,
vše se totiž dělo v odstupu, neb to byl také
únor stále pandemický, uzavřený a izolovaný, měsíc, kterým se pomalu dovršuje
rok zvláštní a v mnohém nelehké doby.
Zdá se, že nejen v březnu a dubnu budeme
za kamny, ale možná že i déle.
Chtěl bych vám poděkovat. Nejen za nasazení při kalamitě sněhové, a to jak pracovníkům technické čety, tak i vám všem
za pomoc a pochopení, že ne vše bylo
hned a rychle, děkuji především každému
z vás za výdrž, sounáležitost, pomoc bližním, úsměv a vstřícnost, s nimiž zvládáme

kalamitu virovou. Dík patří zdravotníkům,
učitelům, lidem ve službách, živnostníkům,
úředníkům, řemeslníkům, prostě všem,
kdo se snaží, abychom i v téhle době žili
co nejnormálněji.
Pokud byste, prosím, věděli o někom, kdo
potřebuje pomoc, a nemůžete ji nabídnout
sami, obraťte se na nás, rádi uděláme vše,
co půjde.
Od toho tvoříme město, abychom si pomáhali.
Věřím, že těžké chvíle pominou a my
se zase společně zkoulujeme.
Snad dřív, než v příštím únoru.
S přáním pevného tělesného i duševního
zdraví
srdečně zdraví Radim Wolák,
starosta velvarský 606 66 88 01
Linka pomoci Velvary 770 183 087
(využijte kdykoli je třeba)
P. S.: V tomto zpravodaji Vám krom zpráv
z města a okolí přinášíme také kalendárium
kulturních a společenských akcí pro tento
rok, doufejme, že z něj nebudeme muset
příliš ukrajovat, tak jako z toho loňského!

Je tomu již 80 let,
co přišla jsi na tento svět.
Babičko naše milá,
přejeme ti, abys tu s námi ještě spousty let byla.
A co dále můžeme ti přát?
Přeci jen to nejlepší, co ti život ještě může dát.
Ať jen štěstí, zdraví a dobrota
jdou s tebou po zbytek tvého života.

S láskou tvoji Hořejšátka
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JAK SE VE VELVARECH STAVÍ A KDY SE TO UŽ DOSTAVÍ

do konce května. Poté bude
následovat kolaudace a budeme se moci konečně pustit
do připojování jednotlivých
objektů. Ještě jednou moc
děkujeme všem z Bučiny,
že trpí zhoršené podmínky
a sjízdnost, budování kanalizace je vždy bolestným
zásahem, který s sebou
nese mnoho nepříjemného,
ale výsledek stojí za to jak
z hlediska zvýšení kvality
života v místě, tak vzhledem
k péči o životní prostředí.
Děkujeme a těšme se, až
dojde ke šťastnému splynutí
splašků bučinských a velvarských ve společné čistírně,
to bude slávy!

Stručná zpráva o průběhu největších probíhajících investičních akcí města
Ačkoli doba je složitá a počasí v únoru nepřálo stavebnímu ruchu, stavební akce města
pokračovaly. V tomto článku Vám přinášíme stručnou zprávu a o průběhu těch největších
z nich.

Na Záložně jde do tuhého
Obrazně i doslova. Přes zimu se toho zdánlivě tolik nedělo, neb tuhlo. Tuhl beton, z něhož
se dělají nové železobetonové stropy. Do toho mrzlo, takže místy práce zatuhly více než
třeba. Také nám tuhl úsměv, protože cena oceli bohužel nezatuhla a výrazně v posledních
měsících vzrostla, takže přituhlo i cenově. Nějak se s tím popereme, hledání finančních
rezerv jde v této době ztuha, ale my nejsme žádní změkčilci! Hotovo má být do konce
roku 21 a hned zkraje toto dalšího se začneme tužit v tanci a dalších kratochvílích. Snad
se to již bude smět.

Višňový sad na Radoviči
Končí se pomalu i akce
na podporu zeleně zvaná
Obnova krajinných struktur ve Velvarech, díky níž
a dotačním prostředkům
bylo loni vysázeno na 400
vzrostlých převážně ovocných stromů vůkol města a došlo k obnově cesty z Ješína na Neuměřice a zašlého sadu
na Radoviči. Dodavatel počátkem jara provede poslední práce a oseje rekultivované
plochy. Děkujeme občanům Radoviče, že vydržely bahenní lázně, které jim firma
vytvořila, když začala dokončovací práce při oblevě, těšíme se, jak se nám brzy vše
zazelená, a děkujeme všem, kdo nám pomůžete s tím, aby stromy v klidu a pohodě mohly
růst.

Tanec v lidušce

Světlo na konci trubky
Práce na výstavbě kanalizace v místní části Velká Bučina se pomalu ale jistě chýlí
k závěru. Realizační firma dokončuje několik posledních přípojek, které by měly být hotovy do poloviny dubna. Hned poté započne konečná úprava vozovek a páteřních místních a krajských komunikací. Hotovo by mělo být dle aktualizovaných smluvních vztahů
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Zatím však nikoli umělecký, ale stavební. I když i řemeslo je uměním. A sehnání dobrého řemeslníka je teprve kumšt! Ačkoli je pro žáky nyní uzavřena, dějí se v ní velké věci
– základní umělecká škola, naše zuška, využívá covidové pandemie k tomu, aby dala
do gala koncertní sál. Práce se konečně přehouply z fáze bourání a zmaru do části
krásnotvorné, už se modelují stropy, osazují dveře, a chystají se další dokončovací práce.
Takže aspoň zde lze říci, že všechno zlé je k něčemu dobré: jestli se jednou budeme moci
zase scházet za účely kolektivního vnímání umění, tak na to budeme mít krásné prostředí.
Jak vidno, únor bílý – město pílí. O průběhu dalších prací zase příště.
Ze zápisů z kontrolních dní přebásnil Radim Wolák, starosta Velvarský
w w w. v e l v a r y. c z |
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Zpráva o činnosti Městského muzea Velvary za rok 2020
Během roku 2020 navštívilo muzeum a akce jím pořádané
490 lidí.
Webové stránky muzea navštívilo 2 169 lidí, počet reakcí
na facebooku bylo 559.
Nízká účast návštěvníků byla dána opatřeními v souvislosti s covid-19 (uzavření
muzea, rušení hromadných akcí ap.). Vzhledem k uvedeným skutečnostem zařazujeme do
závěrečné zprávy o činnosti muzea i tzv. virtuální návštěvníky webových a facebookových
stránek a informujeme o činnostech, které jsme pro ně ve virtuálním prostředí připravili
v době, kdy nebylo možné muzeum fyzicky navštívit.

Výstavy
Miroslav Krhounek: Po stopách Rudých
Khmérů - výstava fotografií
Velvarský výtvarný salón 2020
Tomáš Záborec: Dřevomalby

Kulturně výchovné akce
Hudební festival Dvořákovy Velvary - muzeum se podílí na organizaci koncertů pořádaných městem Velvary. V roce 2019 se ze tří plánovaných koncertů uskutečnil pouze jeden v secesním sále muzea.

Kulturní ozdravovna pro dříve narozené – jeden program
s účastí 2 lidí.
Čáry máry s liniemi - jeden program s účastí 15 dětí realizovaný v MŠ Kulíšek v Kralupech nad Vltavou.
Šifra mistra Leonarda - program vytvořený pro příměstský
tábor ZŠ Velvary zaměřený na renesanci a realizovaný
v Pražské bráně - účast 15 dětí.

Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Do secesního sálu Městského muzea Velvary jezdil hrát na klavír hudebník
a spisovatel Jan Burian. Chtěl zde v dubnu 2020 natočit koncert v karanténě složený
ze zhudebněných básní dánského básníka Bennyho Andersena. Technické nesnáze tento
záměr zhatily, ke zveřejnění byly vybrány alespoň dvě písně umístěné na YouTube.

Činnost muzea ve virtuální realitě- webové stránky, facebook
Čtvrteční výzvy v karanténě - založení fcb skupiny „Muzejní hraní pro děti, pány a paní“
– propagace muzea a Velvar, výzvy k plnění různých úkolů.
Virtuální prohlídky výstav a muzejní expozice
Fotografie z výstav
Hádanky pro návštěvníky webových stránek a facebooku - poznávání sbírkových předmětů.
Příběhy a pověsti z Velvarska

Sbírkotvorná činnost

Potkala jsem Gruzii - přednáška cestovatelky, publicistky a fotografky Aleny Kvasničkové s promítáním fotografií.

V roce 2019 jsme zapsali do přírůstkové knihy 375 sbírkových předmětů a 16 předmětů
bylo zpracováno ve druhém stupni evidence (tzv. systematická evidence).

Velvarský sousedský blešák - akce pořádaná spolkem Natvrdlí,
spolupráce- zdarma prohlídka Galerie Na Špýcharu oživená pracovními listy.

Řádnou inventurou dle § 12 zákona 122/200 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů prošlo 968 sbírkových předmětů.

Vzdělávací programy velvarského edukačního centra Velvareum

Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky

Camera Obscura Velvara, aneb skulinou starého fotoaparátu po stopách Jindřicha
Bišického, fotografa 1. světové války - dva programy
s celkovou účastí 25 lidí realizované v Pražské bráně.

Muzeum poskytlo informace a materiály ke zpracování deseti badatelům zajímajícím
se o sbírky muzea a historii Velvarska.

Co vidíš v kapce živé vody - dva programy
s celkovou účastí 18 dětí realizované na dvoře před
Galerií Na Špýcharu a u Malovarského rybníka.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Muzeum zapůjčilo 28 obrazů od malíře Georga Karse Městskému muzeu v Kralupech nad
Vltavou k prezentaci na výstavě Obrazy pro Kralupy.
Jitka Kůrková – vedoucí Městského muzea
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro
Středočeský kraj
pro Středočeský kraj

kontaktních
míst pro
Sčítání
2021
Název pobočkySeznam
Adresa
pobočky (ulice a č.p./č.or.,
část obce,
PSČ, obec)

pobočky
NázevNázev
pobočky
Benešov u Prahy

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Adresa
pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Neveklov
Sedlec-Prčice 1

náměstí
Jana Heřmana
63,25791,
25756,
Neveklov
Komenského
65, Sedlec,
Sedlec-Prčice

Bystřice
u Benešova
Neveklov

náměstí Míru 15, 27735, Mšeno

954225601

Kolín 1

náměstí Republiky 241, Kolín II, 28002, Kolín

954225722

Kolín 2

Pod Hroby 541, Kolín IV, 28002, Kolín

954225751

954225741

Kolín Bystřice
3
u Benešova

Mlýnská
1199,
Kolín
28002,
Kolín
Ješutovo
náměstí
14,V,25751,
Bystřice

954225756
954225791

Zásmuky
Sedlec-Prčice 1

Komenského
134, 28144,
Komenskéhonám.
65, Sedlec,
25791, Zásmuky
Sedlec-Prčice

954225741

Družstevní
524, 25741, Týnec nad Sázavou
Ješutovo náměstí 14, 25751, Bystřice

Týnec nad Sázavou

Masarykovo náměstí 239, 29501, Mnichovo Hradiště

Mšeno u Mělníka

Ješutovo
14, 25751,
Bystřice
náměstínáměstí
Jana Heřmana
63, 25756,
Neveklov

Název pobočky

Telefon

Družstevní 524, 25741, Týnec nad Sázavou

TýnecBystřice
nad Sázavou
u Benešova

954229306

Mnichovo Hradiště

Telefon

954225722

Sokolská 200, 25722, Čerčany

Čerčany

Debřská 223/1, 29306, Kosmonosy

Husovo náměstí 41/34, Benátky nad Jizerou I, 29471, Benátky nad Jizerou

Sokolská 200, 25722, Čerčany

Čerčany

Kosmonosy

Kontaktní místa České pošty, s. p.

954225601

Poštovní 478, 25601, Benešov

954229305

Benátky nad Jizerou 1

Poštovní 478, 25601, Benešov

Benešov u Prahy

Mladá Boleslav 5

Bakov nad Jizerou
Boleslavská 3, 29401, Bakov nad Jizerou
954342961
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
Dolníúřadu
Bousov
nám.
T.
G.
Masaryka
122,
29404,
Dolní
Bousov
954229404
určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
Běláformulářů
pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 146, 29421, Bělá pod Bezdězem
954229421
pro Sčítání 2021.

Kontaktními
místy
pro pro
Sčítání
2021
jsou
pošty,s.s.p.p.nebo
nebo
Českého
statistického
Kontaktními
místy
Sčítání
2021
jsoupracoviště
pracoviště České
České pošty,
Českého
statistického
úřaduúřadu
určená
pro veřejnost
k vyzvednutí
prázdných
odevzdánívyplněných
vyplněných
listinných
sčítacích
určená
pro veřejnost
k vyzvednutí
prázdnýchnebo
nebo odevzdání
listinných
sčítacích
formulářů
pro Sčítání
2021.
formulářů
pro Sčítání
2021.

Kontaktní
místa
České
pošty,s.s.p.p.
Kontaktní
místa
České
pošty,

Telefon

náměstí Republiky
1160, Mladá Boleslav
III, 29301, Mladá
pro Středočeský
kraj
Boleslav

Benešov u Prahy
Čerčany
Týnec nad Sázavou

954225751
954225756

TýnecNeveklov
nad Labem

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

954229471
954229501

Telefon

954227735

Poštovní 478, 25601, Benešov

954225601

Sokolská 200, 25722, Čerčany

954225722

Družstevní 524, 25741, Týnec nad Sázavou

954225741

Masarykovo
náměstí
87,63,
28126,
nad Labem
náměstí Jana
Heřmana
25756,Týnec
Neveklov

954228001
954228002

954228003
954225751
954228126
954225756
954228144
954225791

Sedlec-Prčice
Vlašim 1

Komenského
65,25801,
Sedlec,
25791, Sedlec-Prčice
Blanická 1108,
Vlašim

954225791
954225801

KutnáVlašim
Hora 1

Blanická 1108,
Vlašim
Masarykova
148,25801,
Hlouška,
28401, Kutná Hora

954225801
954228401

VlašimVotice

Nerudova
11, 25801,
25901, Votice
Blanická
1108,
Vlašim

954225901
954225801

KutnáVotice
Hora 3

Nerudova
11, Sedlec,
25901, Votice
Zámecká
167,
28403, Kutná Hora

954225901
954228403

Příbram
2
Příbram
1

třída
305,Příbram
Příbram VII,
26101,Příbram
Příbram
Gen.
R.Osvobození
Tesaříka 179,
I, 26101,

954226102
954226101

Sázava

nám. Voskovce a Wericha 356, 28506, Sázava

Zruč nad Sázavou 1

Tomáše Bati 1012, 28522, Zruč nad Sázavou

Čáslav
Jince

Masarykova
Čáslav-Nové Město, 28601, Čáslav
Slavíkova 4,204/44,
26223, Jince

VoticePříbram 1

Gen. R. 11,
Tesaříka
179,
Příbram I, 26101, Příbram
Nerudova
25901,
Votice

Příbram 5

Budovatelů 137, Příbram VIII, 26101, Příbram

Příbram 2

třída Osvobození 305, Příbram VII, 26101, Příbram

Příbram 5

Budovatelů 137, Příbram VIII, 26101, Příbram

Nový Knín
Jince

954226203
954226223

Rožmitál
pod Třemšínem
Dobříš

Náměstí
24,
26242, Rožmitál
pod Třemšínem
náměstí
Komenského
536, 26301,
Dobříš

954226203

954226301
954228903

PečkySedlčany

Nádražní 106,
26401,
Sedlčany
Masarykovo
nám.
38, 28911,
Pečky

954226401
954228911

954226902
954226401

č.p. 142, 27023, Křivoklát

Nové Strašecí

U Školy 119, 27101, Nové Strašecí

Jesenice
u Rakovníka
Neratovice

Plzeňská
420, 27033,
Jesenice
Mládežnická
1357, 27711,
Neratovice

Mělník 1
Mělník 4

MělníkKostelec
1
nad Labem

MělníkKralupy
4
nad Vltavou 1

954227601

Nemocniční 2629, 27601, Mělník

954227604

954227033
954227711
954227604
954227801
954227803
954227711

Komenského
náměstí
95/4, Mladá
U Pošty
845, 27713,
Kostelec
nad Boleslav
Labem II, 29301, Mladá

954227713
954229301

Boleslav

Kralupy nad Vltavou 1

Nerudova 880/9, 27801, Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou 3

nám. J. Seiferta 698, Lobeček, 27801, Kralupy nad Vltavou

Mladá Boleslav 2

Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav 2

Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá Boleslav

954229302

Mladá Boleslav 3

tř. Václava Klementa 822, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá
Boleslav
Na padesátém
81

954229303
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954226902

954228922

954227023

U Školy 119, 27101, Nové Strašecí

954227101

954228924

Školská
106,
28571,
Vrdy
Tyršova
100/12,
27601,
Mělník

954229001

954227033

954228571
954227601
954225219
954227604

Kralupy
Vltavou 3
Brandýs
nad nad
LabemStará Mladá
Boleslav
2
Boleslav
1

nám. J. Seiferta
Lobeček,
27801,
Kralupy
nad Vltavou
Boleslavská
1391,698,
Stará
Boleslav,
25001,
Brandýs
nad La- 954227803
954225002
Komenského
náměstí 95/4, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá
bem-Stará
Boleslav
954229301

Mládežnická
1357,
27711,
Neratovice
Husovo
nám. 4,
26712,
Loděnice

Boleslav

Mělnická 275, 25065, Líbeznice

Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá Boleslav

954225065

954229302

Odolena Voda

Velkoveská 34, 25070, Odolena Voda

Čelákovice

Stankovského 1650, 25088, Čelákovice

954225088

Říčany u Prahy

Masarykovo nám. 62/32, 25101, Říčany

954225101

Mukařov

Příčná 11, 25162, Mukařov

tř. Václava Klementa 822, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá
nám.
Svobody 1452, 25082, Úvaly
Boleslav

Na padesátém 81
Tyršova
194, 25164, Mnichovice
100 82 Praha
10
www.czso.cz
Jednosměrná 316, Nová Hospoda,

Kamenice

1

954226901
954228912

954227711
954226712
U Pošty630/2,
845, 27713,
Kostelec
Labem
Riegrova
Brandýs
nad nad
Labem,
25001, Brandýs nad 954227713
954225001
Nerudova 880/9,
27801, Kralupy nad Vltavou
954227801
Labem-Stará
Boleslav

Velké Popovice
Na 1padesátém
81
0
100 82 Praha 10
www.czso.cz

954228802
954226272

Kostelec
nad Labem
Brandýs
nad Labemnad
Stará Kralupy
Boleslav
1 Vltavou 1

Mnichovice

1

954228801
954226242

č.p. 142, 27023, Křivoklát

Masarykova
25219,
Rudná
Nemocniční105/47,
2629, 27601,
Mělník

Úvaly Mladá Boleslav 3

Boleslav

100 82 Praha 10
www.czso.cz

Jiráskova
740/6, Poděbrady III, 29001, Poděbrady
Plzeňská 420, 27033, Jesenice

Mladá Boleslav 2

954227803

Mladá Boleslav 1

Mladá Boleslav 3

Poděbrady
1
Jesenice u Rakovníka

Líbeznice

954227801

954229302

tř. Václava Klementa 822, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá
Komenského
náměstí 95/4, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá 954229303
Boleslav
954229301

Lesní 624, Mladá, 28924, Milovice

Neratovice
Loděnice
u Berouna

954227601
954227713

Kostelec
nad
Labem1
Mladá
Boleslav

Sokolská 40/1, 28922, Lysá nad Labem

Milovice nad Labem 3
Vrdy Mělník 1
RudnáMělník 4

954227101

nám. J. Seiferta
Lobeček,
27801, Kralupy nad Vltavou
Mládežnická
1357,698,
27711,
Neratovice

Lysá nad Labem
Nové Strašecí

954227023

Kralupy nad Vltavou 3
Neratovice

Nádraží 188, Rakovník II, 26901, Rakovník

Křivoklát

954226902

954227033

Husovo534,
náměstí
21, Rakovník
Pražská
28912,
Sadská I, 26901, Rakovník

Rakovník 2

954227101

Tyršova 100/12, 27601, Mělník

Nemocniční
2629, 27801,
27601,Kralupy
Mělníknad Vltavou
Nerudova 880/9,

Rakovník 1
Sadská

954227023
954226901

Plzeňská 420, 27033, Jesenice

Tyršova
100/12,
27601,
Mělníknad Labem
U Pošty
845, 27713,
Kostelec

954228522

954228601
954226223

náměstí
Komenského
536, 26301,
Dobříš
T. G.
Masaryka
638, 28903,
Městec
Králové

Nádraží106,
188, 26401,
Rakovník
II, 26901, Rakovník
Nádražní
Sedlčany

Jesenice u Rakovníka

954226203

Dobříš
Městec
Králové

Rakovník 2
Sedlčany

Křivoklát

náměstí Jiřího z Poděbrad 2, 26203, Nový Knín

954228506

954226242
954226301
954226901
954226301

Nádraží 188, Rakovník II, 26901, Rakovník

954226105

Petra
Bezruče21,
362/3,
28802,
Nymburk
Rožmitálská
26272,
Březnice

Husovo
náměstí 21, Rakovník
I, 26901,
Rakovník
náměstí
Komenského
536, 26301,
Dobříš

Rakovník 2

Budovatelů 137, Příbram VIII, 26101, Příbram

Nymburk
2
Březnice

DobříšRakovník 1

U Školy 119, 27101, Nové Strašecí

954228504

954226102

Nymburk
1 pod Třemšínem Náměstí
Přemyslovců
127/5, pod
28802,
Nymburk
Rožmitál
Náměstí
24, 26242, Rožmitál
Třemšínem

954226223
954226272
954226272
954226401

Nové Strašecí

Nový Knín

954226101

třída Osvobození 305, Příbram VII, 26101, Příbram

954226242

Rožmitálská
21, 26401,
26272,Sedlčany
Březnice
Nádražní 106,

č.p. 142,
27023,21,
Křivoklát
Husovo
náměstí
Rakovník I, 26901, Rakovník

Příbram 5

954226105

Březnice
Sedlčany

Křivoklát
Rakovník
1

Gen. R. Tesaříka 179, Příbram I, 26101, Příbram
Komenského
400, 28504, Uhlířské Janovice

Příbram 2

954226102

Slavíkova 4, 26223, Jince

Slavíkova
4, 26223,
JinceBřeznice
Rožmitálská
21, 26272,

Příbram 1
Uhlířské
Janovice

954226105

náměstí Jiřího z Poděbrad 2, 26203, Nový Knín

Nový Knín
náměstí Jiřího z Poděbrad 2, 26203, Nový Knín
Rožmitál pod Třemšínem Náměstí 24, 26242, Rožmitál pod Třemšínem
Jince Březnice

954226101
954225901

954225162
954225164
25168, Kamenice

Masarykova 15, 25169, Velké Popovice

Na padesátém 81
100 82 Praha 10

954225070

954229303
954225082

954225168

1

954225169
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Pěvecký spolek v době koronaviru
Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Seznam
kontaktních míst pro Sčítání 2021
Skalecká 2, 25210, Mníšek pod Brdy
pro
Karlštejnská
259,Středočeský
25228, Černošice kraj

Mníšek pod Brdy
Černošice
Řevnice

Mníšecká 1060, 25230, Řevnice

Telefon
954225210
954225228
954225230

Dolní Břežany
U Náměstí 712, 25241, Dolní Břežany
954225241
Kontaktními
2021 jsou
pracoviště
České pošty, s. p. nebo Českého statistického
Jesenice
u Prahymísty pro Sčítání
Budějovická
130,
25242, Jesenice
954225242
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
Čestlice
U Makra 102, 25101, Čestlice
954225247
formulářů pro Sčítání 2021.
Roztoky u Prahy
Tyršovo nám. 2221, 25263, Roztoky
954225263
Hostivice

Čsl. armády 1705, 25301, Hostivice

Jílové u Prahy

Rudných dolů 502, 25401, Jílové u Prahy

Benešov
u Prahy
Beroun
4

Poštovní 1649,
478, 25601,
Benešov 26601, Beroun
Švermova
Beroun-Město,

Kontaktní místa České pošty, s. p.

Beroun 1 Název pobočky
Čerčany

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Kostelní
121/27, Beroun-Město, 26601, Beroun
Sokolská 200, 25722, Čerčany

Králův Dvůr u Berouna

Plzeňská 327, Počaply, 26701, Králův Dvůr

Zdice

Husova 953, 26751, Zdice

Týnec nad Sázavou
Bystřice u Benešova

954225401

Telefon

954226601

954225601
954226604
954225722

954226701

Družstevní 524, 25741, Týnec nad Sázavou

954225741

Ješutovo náměstí 14, 25751, Bystřice

954225751

Komárov
u Hořovic
Neveklov

nám.
Otty z Losu 15, 26762, Komárov
náměstí Jana Heřmana 63, 25756, Neveklov

Kladno
1
Vlašim

Poštovní
2357,Vlašim
27201, Kladno
Blanickánáměstí
1108, 25801,

Hořovice
Sedlec-Prčice 1

954225301

Pražská
988/35,
Komenského
65,26801,
Sedlec,Hořovice
25791, Sedlec-Prčice

954226751
954226762

954225756

954226801
954225791
605225962
954225801

Votice
Kladno
4

Nerudova 11,3112,
25901,
Votice Kladno
Petrohradská
27204,

954225901
954227204

Příbram
1
Kladno
6

Gen. R. Tesaříka
Příbram I,27201,
26101,Kladno
Příbram
Vrchlického
2028, 179,
Kročehlavy,

954226101
954227206

Příbram
2
Kladno
7

305, Příbram
26101, Příbram
28.třída
říjnaOsvobození
563, Švermov,
27309,VII,
Kladno

Příbram 5

Budovatelů 137, Příbram VIII, 26101, Příbram

Kladno 8

Jerevanská 2671, Kročehlavy, 27201, Kladno

Kladno 9

Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 27201, Kladno

Nový Knín
Jince

954226102
954227309
954226105

954227208

náměstí Jiřího z Poděbrad 2, 26203, Nový Knín

954226203

Slavíkova 4, 26223, Jince

954226223

Stochov
Mírové náměstí 264, 27303, Stochov
Rožmitál pod Třemšínem Náměstí 24, 26242, Rožmitál pod Třemšínem

954227209
954227303

954226242

Libušín
Březnice

Hálkova
140, 27306,
Libušín
Rožmitálská
21, 26272,
Březnice

Sedlčany
Buštěhrad

Nádražní 271/12,
106, 26401,
Sedlčany
Kladenská
27343,
Buštěhrad

954226401
954227343

Rakovník 1
Unhošť

Husovo
náměstí
21,
Rakovník
I, 26901, Rakovník
tř. Dr.
Beneše
252,
27351,
Unhošť

954226901
954227351

Velvary
Dobříš

náměstí
Krále
Vladislava
219,
27324,
Velvary
náměstí
Komenského
536,
26301,
Dobříš

Rakovník 2
Zlonice

Nádraží 188,98,
Rakovník
26901, Rakovník
Komenského
27371,II,Zlonice

Křivoklát

č.p. 142, 27023, Křivoklát

954227306
954226272
954227324
954226301

954226902
954227371

Slaný 1

Masarykovo náměstí 1004/18, 27401, Slaný

954227023

Kostelec nad Černými
Jesenice u Rakovníka
Lesy

Pražská
455,
28163,
Plzeňská
420,
27033,Kostelec
Jesenice nad Černými lesy

954228163
954227033

Český Brod

nám. Arnošta z Pardubic 45, 28201, Český Brod

Štěchovice
Neratovice

Hlavní
3, 25207, Štěchovice
Mládežnická 1357, 27711, Neratovice

Nové Strašecí
Mělník 1
Mělník 4

Kostelec nad Labem

954227101

Tyršova 100/12, 27601, Mělník

954227601

Nemocniční 2629, 27601, Mělník

954227604

U Pošty 845, 27713, Kostelec nad Labem

Kralupy místo
nad Vltavou
1
Nerudova
880/9, 27801, Kralupy
Kontaktní
Českého
statistického
úřadunad Vltavou
Kralupy nad Vltavou 3

nám. J. Seiferta 698, Lobeček, 27801, Kralupy nad Vltavou

Název pracoviště

Adresa
pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Komenského náměstí 95/4, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá

Mladá Boleslav 1

Ústředí
ČSÚ, ČSÚ Praha
Mladá Boleslav 2
a Středočeský kraj

Boleslav

Na Padesátém 3268/81, Strašnice, 100 82, Praha

Mladá Boleslav 3

605220165

U Školy 119, 27101, Nové Strašecí

Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá Boleslav
tř. Václava Klementa 822, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá
Boleslav

954228201
954225207

954227711
954227713
954227801
954227803

Telefon

954229301

274052732,
954229302
274052425,
274054175
954229303

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
Na padesátém 81
https://scitani.ceskaposta.cz.
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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Naši milí spoluobčané, již dávno, dávno je tomu,
co jsme se mohli navzájem těšit ze své vzájemné přítomnosti. My jako pěvecký sbor a vy
jako naši pozorní a vděční posluchači.
Mnoho setkání se neuskutečnilo... Je to neuvěři
telné, ale naposledy jsme se s vámi setkali dne
27. 12. 2019 v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech.
Pak jsme sice začali opět pravidelně nacvičovat, ale v březnu 2020 nás zastavil koronavirus.
Znovu jsme se začali scházet v květnu. V červnu jsme zvládli pěvecké soustředění s teplickým
Brixiho komorním sborem, společný koncert
v kostele Jana Křtitele v Teplicích a poté jsme
se rozjeli na prázdniny.
V září jsme vstoupili do další sezóny, měli
jsme čtyři zkoušky a pak karanténu.
Od 28. 9. 2020 máme pěvecké vakuum
a to vlastně trvá do dnešní doby. Podzimní
zpívání nebylo, oslava sv. Kateřiny v listopadu
se uskutečnila bez nás, a i rozsvěcení vánočního stromu se obešlo letos bez zpěvu. V prosinci nebyla ani jedna Rybovka, a že jsme jich
měli v plánu hned několik na různých místech…

Ta velvarská Rybova mše vánoční proběhla v obvyklém datu 27. 12., ale v neobvyklém
formátu: přes reproduktor městského rozhlasu.
Díky našemu panu sbormistrovi za aranžmá
a panu starostovi za nápad takto vysílat. Tóny
zněly po celém městě, my poslouchali a vzpomínali (některé se slzami v očích). Snad i ostatní si užili tento neobvyklý umělecký zážitek.
Pěvecká budoucnost zatím není vůbec růžová.
Doma se probíráme notami, zpíváme si v soukromí, kdo má nástroj, brnká na něj. Nebojte
se, nic jsme nezapomněli, nic jsme neodepsali. Jásavé tóny na konci tunelu slyšíme velmi
zřetelně. Věřte s námi, že brzy bude líp. Zase
před vás předstoupíme, zapějeme a vás
potěšíme. Už se nemůžeme dočkat! Všeho
do času a i ten neodbytný virus, ať nás brzy
pustí ze svých spárů.
Děkujeme vám za trpělivost a děkujeme i městu
Velvary za podporu!
za členky Velvarského pěveckého spolku
Zdena Horáčková

w w w. v e l v a r y. c z |
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UMĚNÍ MĚ MĚNÍ – letní příměstský tábor pro starší děti
Vážení a milí spoluobčané, velcí i malí,
domníváme se, že pro mnohé z Vás může být obtížné představit si, co takové edukační
centrum může produkovat za programy a k čemu takové programy vlastně mohou být.
Rozhodli jsme se proto představit Vám postupně detailněji nabídku našich programů pro
školy i veřejnost. V každém čísle Zpravodaje z Velvarska v tomto roce představíme jeden z programů z naší nabídky. Celou nabídku najdete na: https://velvareum.wixsite.com/
velvary nebo na letácích, které si můžete vyzvednout ve stojanech na městském úřadě
a v průjezdu Městského muzea Velvary.
Prvním z představovaných programů bude program „Co uvidíš v kapce živé vody“ určený
pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Jedná
se o převážně eko-výchovný
program, který probíhá většinou
na Velvarském Malvaňáku. Děti
se v něm dozví mnohé o vodě
a jejím využitím. Nepředstavujte
si však, že by děti seděly a poslouchaly suchopárný výklad. Nejdřív společně zjišťujeme, co víme
o vodě, jaké druhy vody známe.
Hrajeme si s obrázky, ukazujeme
si, povídáme. Vodu dělíme na slanou a sladkou, tekoucí a stojatou, dešťovou, povrchovou a podzemní, pitnou, užitkovou a odpadní atd. Potom se zabýváme tématem spotřeby
vody. Zjišťujeme, jak lze vodu měřit. Zkoušíme ve skupinkách uvažovat nad tím, kolik
pitné vody se vlastně na každý den v domácnosti spotřebuje. Na vlastní kůži zkusíme
uzvednout kanystr obsahující množství pitné vody, jaké se denně spláchne do záchoda. Mnohé děti takový objem vody ani neunesou. Zjišťujeme, že všude není tak snadné
vodu získat. My jen otočíme kohoutkem, nebo zvedneme páčku, ale v mnohých částech
světa musí chodit pro vodu denně desítky kilometrů. Jaké to asi je? Jak potom s vodou
hospodaří?
Abychom však jen neuvažovali o spotřebě vody, ale abychom vodu poznali i z jiných
stránek, než jsme zvyklí, hrajeme si s ní a zakoušíme její výjimečnost. Pozorujeme,
jak vzniká duha. Žasneme nad obrazci vznikajícími ve vodě poté, co do ní naléváme
různé jiné tekutiny. Úchvatné je pozorovat také vodní vír, který vznikne ve velkém skleněném válci, když vodu divoce zamícháme.
V závěru programu společně uvažujeme o tom, co můžeme pro zmírnění současné ekologické krize udělat my sami.
Další edukační program představíme v příštím čísle zpravodaje.

Velvarské edukační centrum Velvareum ve spolupráci s Velvarskou
Kostkou na letošní léto chystá novinku v podobě letního příměstského
tábora pro děti ve věku 8 – 15 let.
Tábor se uskuteční v termínu 26. - 30. 7. 2021. Setkání budou probíhat
od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin. Budeme se pohybovat po
různých zajímavých interiérech i exteriérech ve městě. Navštívíme Pražskou bránu, Městské muzeum Velvary a další prostory. Budeme zkoumat, pozorovat, dívat
se na známé město z nezvyklých úhlů, tvořit, povídat, hrát si...
V závěru tábora možná
proběhne i malá vernisáž,
kde představíme zájemcům plody naší tvorby.
Tábor povedou lektorky
Kateřina Špičková a Zuzka
Moučková.
Hlásit se můžete na:
klinhartova@seznam.cz
nebo na tel. 725 831 642.

Chytání stínů: foto Kateřina Špičková

NA VYHLÍDKU PĚŠKY
Z důvodu významného navýšení dopravy
osadou Radovič a protože se stále více aut
prohánělo po polích u vyhlídky je od počátku
března průjezd Radovičem zakázán. Nová
značka zákaz vjezdu všech motorových vozidel
je instalována u odbočky ke studánce Svěcence. Doufáme, že ji budete světit a děkujeme
za pochopení.
Věříme, že milovníci hezkých vyhlídek se rádi
projdou, je to zdravé!

Za Velvareum napsala
Kateřina Špičková
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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OZNÁMENÍ O DOPRAVNÍ UZAVÍRCE SILNICE NEMOCNICE SLANÝ
Z důvodu provádění stavby “Stavební úpravy ploch a kanalizace před objekty A, B a vjezdu
do areálu nemocnice“ bude od 1. 3. 2021 do 4. 4. 2021 uzavřena silnice a hlavní vchody
do budovy A, B směrem do parku.
Náhradní vstupy do budov A, B budou nahrazeny zadními vchody ze dvora. Bezbariérový
přístup pro pavilon A výtahem ze dvora a pro bezbariérový přístup do pavilonu B druhé
dveře od kiosku. Vedení objízdné trasy viz: orientační plán

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Chcete podat oznámení o protiprávním jednání? Využijte POL POINT
Občané města Velvary a okolí mají od začátku března letošního roku možnost moderním a efektivním způsobem komunikovat s Policií ČR, a to prostřednictvím systému
POL POINT. V místnosti zřízené na služebně Městské policie ve Velvarech mohou
komunikovat s policií videokonferenčně, bez čekání, bez nutnosti podepsání protokolu,
za zachování všech zákonných postupů.
POL POINT mohou občané použít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni, kdy přednostně platí využití tísňové linky 158. Tato kontaktní místa, která umožňují občanům
vytvářet soukromé prostředí, lze využít k podání oznámení v případech, kdy se např. sami
stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu,
nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo o jiném protiprávním jednání, o kterém
se dozvěděli, anebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, a to
jeho pohodlí a úspora času.
Nově zřízený POL POINT představil ředitel středočeských policistů, brigádní generál Václav Kučera, starostovi města Velvary, Radimu Wolákovi, který byl i první, kdo si POL POINT
vyzkoušel v praxi.

A co je vlastně POL POINT?
POL POINT (v překladu „policejní bod“) je videokonferenční systém, který umožňuje komunikaci občana s úřadem, konkrétně s Policií České republiky, aniž by vstoupil do budovy
policie, přičemž může sdělit nebo získat informace, které jsou důležité pro trestní nebo jiné
řízení. „POL POINT – kontaktní místo policie“ je pilotní projekt Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, který byl spuštěn v únoru roku 2020. V rámci zmíněné infrastruktury
jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území kraje. Současně je vytvořeno centrální místo (operační místnost), které je
nepřetržitě (pozn. cíl projektu) obsazeno policistou, který je schopen komunikovat s oznamovateli na jakémkoliv terminálu. Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení
a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh
celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu.
Forma bezkontaktní komunikace se osvědčuje i v době nouzového stavu v souvislosti
s pandemií koronaviru. Tyto praktické zkušenosti ukázaly, že je možné tohoto systému
využít nejen tam, kde se k takové komunikaci rozhodne občan, ale i u případů, kdy si
policista do místnosti systému POL POINT předvolá účastníka řízení, kterého potřebuje
vyslechnout, nebo si dojedná výslech přímo z jeho domácí stanice.
Od března POL POINT i ve Velvarech
POL POINT zřízený při Městském úřadu ve Velvarech, s umístěním na místní městské
policii, je poloobslužný. Základní funkce systému zajišťují strážníci místní městské
policie nebo pověření pracovníci úřadu, kteří občana uvedou do místnosti, ověří
jeho totožnost a zprovozní videokonferenční zařízení s centrálním místem na policii. Následně již s policistou prostřednictvím videokonference komunikuje bez přítomnosti
úředníka občan sám.
Provozní doba systému POL POINT odpovídá zpravidla úředním hodinám městského úřadu. Místnost zřízenou v objektu budovy Městské policie ve Velvarech tak mohou občané
využívat v těchto dnech a časech:
Pondělí, středa: 8.00 – 11.00; 12:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek: 8.00 – 11.00; 12:00 – 15:00
Pátek:			
8.00 – 12.30
případně po telefonické domluvě: s MP Velvary – 725 077 711, nebo s pracovníky
MěÚ Velvary: 777 505 128, 778 110 879.
PROJEKT POL POINT NABÍZÍ TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE

První výslech zkouší starosta města. Spojení funguje dobře.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle
místa, odkud občan s policistou komunikuje.
Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti,
kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá
w w w. v e l v a r y. c z |
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z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodních odděleních Policie ČR
nebo v budovách obecní policie. V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti,
je mu policistou z centrálního místa (po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu) umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti
vstoupit.
Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí
nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování
nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti, nemůže
nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn. Naopak
občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele. Tato kontaktní
místa byla již zřízena na Karlštejně, Lysé nad Labem, Zruči nad Sázavou, Kostelci
nad Labem, Čechticích, Týnci nad Sázavou.
Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu
v článku, nebo na adrese: https://youtu.be/eXBA42mj59g
Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována při obecních úřadech (jako nyní ve Velvarech), kde jsou
základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto
úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat.
V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný
jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního
úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení.
Provozní doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu.
Tato kontaktní místa byla již zřízena v Přerově nad Labem, Rudné,
Lánech, Sedleci-Prčice, Pyšelích, Krásné Hoře nad Vltavou a nyní i ve
Velvarech.
Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu
v článku, nebo na adrese: https://youtu.be/4VNvos40YFY

Budoucnost virtuální
komunikace
Cílem projektu POL POINT
je vytvoření sítě videokonferenčních terminálů přístupných široké veřejnosti,
zrychlení přístupu policie
k občanovi a k řešení jeho
aktuálního problému. Občané
ušetří svůj čas a prostředky
a přímo se zkontaktují s policií. Do budoucna lze předpokládat i obdobnou komunikaci
občana s dalšími úřady nebo
organizacemi, zejména z terminálů umístěných na obecních úřadech.

Kontaktní místo POL POINT je umístěno ve služebně MP – Velvary

Třetím způsobem je budování komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z libovolného
technického zařízení (např. osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se
prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem
do VPN sítě.
Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové
volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti
spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače.
Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu
v článku, nebo na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=pBLql9Nou_o

Nový,
moderní,
rychlý,
efektivní a především unikátní projekt Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje mohou občané, ale i návštěvníci Velvar
či blízkého okolí, díky
starostovi PhDr. Radimu
Wolákovi, který projevil
zájem o zřízení POL POINTU
pro
občany,
využívat
od 1. března 2021.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
vedoucí oddělení tisku
a prevence
KŘP Středočeského kraje

Díky POL POINTU se policie ČR po letech vrací částečně zpět do Velvar
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2021
Velvarské kalendárium

PŘIDEJTE
SE K NÁM!

Březen

Do našeho
týmu hledáme
šikovné kolegy.

27. 3.

Vajíčkobraní

Velvarské náměstí
Město Velvary, Natvrdlí

28. 3.

Velvarská vejce
na Karlův most

cesta z Velvar do Prahy
Město Velvary, Natvrdlí

30. 3.

ZŠ Velikonoční dílny
ZŠ Velvary

30. 3.

Vítání jara (dopoledne)
MŠ Velvary

Kolečko, MŠ

Duben
1.–5. 4.

Velikonoční prázdniny
5. 4.

Velikonoční pondělí
23. 4.

Jan Burian
– beseda o Islandu

Průmyslová
automatizace

Městské muzeum Velvary
Městské muzeum Velvary

24. 4.

Sousedský blešák
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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www.elmep.cz

Dvůr děkanství

Natvrdlí, Muzeum technických hraček

30. 4.

Velvarské Čarodějnice
Velvarský Malvaňák

duben – květen

Výstava výtv. Děl
Jiřího Corvina
Muzejní galerie

Městské muzeum Velvary

Květen
1. 5.

O pohár královského
města Velvary
turnaj mladších přípravek
v kopané, Fotbalové hřiště
FA Bohemians - Velvary

1. 5.

Svátek práce
8. 5.

Den vítězství
8. 5.

Stopou Slánského
Oriona
Velvarské náměstí
Orion klub Slaný

datum upřesníme ...

Atletický pětiboj
„O pohár starosty
města“
ZŠ Velvary

15. 5.

Muzejní noc

Městské muzeum Velvary
a další místa
Městské muzeum Velvary, Město
Velvary, Velvareum

19. 5.

Sportovní den
Školní hřiště
Kolečko, MŠ

22. 5.

Dědkiáda

Velvarský Malvaňák
SDH Velvary

28. 5.

Pohádkový les

- s opékáním buřtů a spaním předškoláků, vrboviště
Kolečko, MŠ

29. 5.

Dětský den

Velvarský Malvaňák

Velvareum, Velvarská Kostka

Červen
3. 6.

Zahradní slavnost
Zahrada MŠ
Kolečko, MŠ

16. 6.

Mezinárodní den
židovské kultury
Velvarská Kostka

19. 6.

Sousedský blešák
Dvůr děkanství

Natvrdlí, Muzeum technických hraček

19. 6.

26.–30. 7.

Letní party

Příměstský tábor

Vaše Velvary, z. s.

30.–31. 7.

Velvarská Kostka, Velvareum

U-čko

20. 6.

Velvary OPEN

Den otců
25. 6.

Koncert The Tap tap
a promítání filmu
Postiženi muzikou
U-čko

Město Velvary

Největší český fotbalový
turnaj v malé kopané
a koncerty známých kapel
Olympic, Walda gang
a další
Hřiště TJ Slovan Velvary /
turnaj, Velvarský Malvaňák
/koncerty
Trophono, ISC Sports

Červenec

Srpen

• letní prázdniny

Příměstský tábor

2.–6. 8.

1. 7. - 31. 8.

• ZŠ - dva týdenní
vzdělávací kempy

Velvarský Malvaňák
Velvarská Kostka

9.–13. 8.

Příměstský tábor
Velvarský Malvaňák

5.–9. 7.

Letní fotbalový kemp

Velvarská Kostka

FA Bohemians Velvary

Příměstský tábor

Hřiště TJ Slovan

16.–20. 8.

Velvarská Kostka

12.–16. 7.

Příměstský tábor

Velvarská Kostka

Velvarská Kostka

Globus Band
taneční zábava

Velvarský Malvaňák

17.–31. 7.

Tábor Človíček RAD
Roseč

28. 8.

Velvarský Malvaňák
Město Velvary, Natvrdlí

27. 8.

19..–23. 7.

Příměstský tábor
Velvarská Kostka
Velvarská Kostka

26.–30. 7.

Příměstský tábor
Velvarský Malvaňák
Velvarská Kostka

Rozloučení
s prázdninami

Jazz u rybníka, divadlo
pro děti a letní kino pro
rodiny.
Velvarský Malvaňák

Září

4. 9.

Sousedský blešák

Děkanský dvůr / dopoledne
Natvdlí

4. 9.

Peruánský den

Velvarský Malvaňák
/ odpoledne
Natvrdlí

10. 9.

Zahájení sezóny
s vernisáží v Kostce
Velvarská Kostka

10.–19. 9.

Dny evropského
dědictví
18. 9. 2020

Natvrdel

Velvarský Malvaňák
Natvrdlí

datum upřesníme ...

Dvořákovy Velvary

koncert - hud. festival
Městské muzeum Velvary
Město Velvary a Městské muzeum
Velvary

28. 9.

24. 10.

Divadlo pro děti
Sál ZUŠ Velvary
Natvdlí, ZUŠ

27.–31. 10.

Podzimní prázdniny

Listopad

datum upřesníme ...

Velvarské struny
Natvrdlí a Městské muzeum

8. 11.

Lampionový průvod
Velvarské Kolečko

9. 11.

Křišťálová noc
Velvarská Kostka

17. 11.

Den boje za svobodu
a demokracii
25. 11. 2020

Mše za sv. Kateřinu
Kostel sv. Kateřiny

27. 11. 2020

Divadlo pro děti
– vánoční pohádka
Sál ZUŠ Velvary
Natvdlí, ZUŠ

28. 11. 2020

Rozsvěcení vánočního
stromu, adventní trhy

Velvarské náměstí
Město Velvary

Prosinec

datum upřesníme...

Vánoční běh
Rozběháme Velvary

5. 12.

Dvořákovy Velvary

25. 12.

Koncert
v rámci hud. fest.
Dvořákovy Velvary
Kostel sv. Kateřiny

Město Velvary a Městské muzeum
Velvary

27. 12.

Rybova mše vánoční
Kostel sv. Kateřiny
Pěvecký sbor

1. 1. 2022

Novoroční ohňostroj
státní svátky
pro děti
pro všechny :)

koncert - hud. festival
Město Velvary

23. 12. - 2. 1.

Vánoční prázdniny
24. 12.

Předávání
Betlémského světla
Velvarská Kostka

24. 12.

Půlnoční mše

Velvarský kalendář je živý
a jistě se bude proměňovat. Chcete do něj něco
přidat? Napište nám na
velvareum@velvary.cz
Děkujeme! A věříme, že
aspoň něco z našich plánů
vyjde. Zatím přejeme pevné
zdraví a veselou mysl! ;-)

Den české státnosti

Říjen

2. 10.

Sousedský blešák
Dvůr děkanství

Natvrdlí, Muzeum technických hraček

3. 10.

Comax Chess

Memoriál Dr. Treybala
šachový turnaj
Šachový klub Velvary

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Velvarský hasičský sbor v koronavirové době
Současný stav naší společnosti v koronavirové době nesvědčí ani činnosti zájmových
spolků. Řada nařízení a zákazů ovlivňuje i činnost našeho dobrovolného hasičského
sboru, je omezeno setkávání členů v hasičské zbrojnici, nepracuje mládež a zájem členů
zákonitě klesá.
V loňském roce byla většina hasičských akcí a soutěží zrušena. Sbor nemohl uspořádat
ani hodnotící výroční valnou hromadu, stejně jako tradiční hasičský ples. Plán akcí na
rok 2021 byl sice zpracován, ale již dnes je jasné, že řada akcí se obdobně jako loni
neuskuteční. První zrušenou akcí je 8. ročník celostátních hasičských slavností, které
měly proběhnout v červnu v Litoměřicích. Slavnosti byly odloženy na rok 2022. Otazník visí
i nad jubilejním 25. ročníkem soutěže Dědkiáda, plánované na sobotu 22. května letošního
roku. Stejně tak je ohroženo i konání řady hasičských soutěží mládeže a dospělých.
Sbor plánuje 17. dubna provést sběr železného šrotu po městě včetně sběru nepotřebných
elektrospotřebičů. V této činnosti budou hasiči pokračovat v průběhu celého roku a v pravidelných termínech sběrného místa na hasičské zbrojnici. Mládež připravuje letní sportovní
soustředění oddílu v měsíci srpnu, které se vloni podařilo uskutečnit a které se vydařilo.
Počítají také s dalšími úpravami dřevostavby „A“ v areálu Malovarského rybníka, která
by měla sloužit jako klubovna oddílu mladých hasičů.
Zásahová jednotka sboru zasahovala v loňském roce u 29 zásahů, z toho bylo 9 technických zásahů. V letošním
roce jsou to zatím 4 výjezdy. Dodržováním hygienických opatření zatím nedošlo
k ohrožení akceschopnosti
jednotky při větším onemocnění členů. Členové sboru
pracují trvale s omezeními
v hasičské zbrojnici, kde
provedli stavební úpravy
skladu pohonných hmot,
požární věže a vyměnili
stávající dveře v přízemí
za požární dveře v určených prostorách budovy.
Svépomocí také provedli
větší opravu zásahového vozidla CAS 32 T815, kde měnili zkorodované armatury, měchy
pérování a výstražnou rampu na střeše vozidla. Průběžně udržují techniku a prostředky
v akceschopnosti, vozidla se přistavují pravidelně na roční prohlídky na STK.
Sbor jako spolek i v této době jedná se sponzory a partnery k zajištění potřebných
prostředků na činnost. Byly podány 2 žádosti o programovou dotaci z rozpočtu města
Velvary, otázkou zůstává jejich konečné využití. Spolupráce s městem pokračuje, sbor
je připraven v případě zájmu poskytnout požadovanou pomoc. Více o činnosti sboru
na www.sdhvelvary.cz.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Vážení spoluobčané, držte nám palce, abychom se s touto složitou dobou vyrovnali, stejně
jako my přejeme všem občanům hlavně zdraví a potřebnou pohodu. Lepší časy musí přijít!
Za SDH Velvary – Libor Šulc
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.

Jak to mají deváťáci?
Letošní deváté třídy to nemají za času koronaviru lehké. Tento rok je čekají přijímací
zkoušky, někteří už za sebou mají talentovky. Bohužel, i když covid je, tak před povinnostmi
se utéct nedá. Školní rok z pohledu tří deváťaček:
Začalo to docela nevinně. Dobře, zavřeli nám školu, ale nikoho by nenapadlo, čím vším si
budeme muset projít. Distanční výuka se ze začátku jevila jako dobrý nápad, ale postupem
času jsem zjistila, jak se věci mají. Jsme přeci jenom v devátém ročníku, a neměli bychom
být zavřeni doma. Bohužel, už tak jsme o mnoho přišli, a nikdo nám to nevrátí. Teď jsou
na řadě přijímací zkoušky, u kterých se podle mě nic nemění. Příprava na ně také není
v prostředí domova zrovna snadná, ale už to tak je.
My žáci ale nejsme jediní, kdo pociťuje v této době krizi, těchto lidí je doopravdy mnohem
více.
Natálie Matyášová 9.B
Nikdo z nás nemohl tušit, že se nám splní přání a že ho nakonec budeme hodně litovat. Snad každý si přál, abychom do školy chodili jenom dva měsíce a deset měsíců byli
doma. Bohužel se nám to splnilo a my se teď musíme vzdělávat doma. Každému se tato
situace těžko zvládá, protože se nemůžeme scházet s kamarády, nemůžeme se normálně
vzdělávat a v podstatě nemůžeme dělat nic tak, jak před koronavirem. Myslím si, že tato
situace především ovlivnila deváté třídy, které se připravují na přijímačky, ale i maturitní
ročníky. Rozhodně nám bude chybět jistota toho, že vše umíme a že vše chápeme, protože nic nenahradí normální učení se ve škole. Také nám budou chybět klasické události,
které dělají pouze deváté ročníky. Přivítaní prvňáčků, Mikuláš pro první stupeň a školku…
o tohle všechno jsme přišli. Samozřejmě nejen my jsme přišli o zážitky. Každého se to nějak
dotklo, ale musíme to překonat.
Veronika Brejníková 9.B
Každého člověka v naší zemi se dění okolo koronaviru nějak - více či méně - týká.
A netvrdím, že právě školáci jsou na tom ze všech nejhůř. Ale růžové to není. Následky
dlouhotrvajícího lockdownu a distanční výuky pociťuji dost. Nejvíce ze všeho postrádám
(co se týče školy) pořádný výklad učiva. A také nějaká ta... lidskost. Chybí mi. Zírat přes
počítač na mlčící ikonky spolužáků je jaksi
chladnější, než se vidět doopravdy, na živo,
ve škole. A tak doufám, že se ukáže světlo
na konci tunelu a do školy se co nejdříve
podíváme. Vždyť už také nám, deváťákům,
moc času sejít se pospolu nezbývá.
foto: surepropertygroup.com
Dominika Switalská 9.B

Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ÚKLID NAŠÍ PŘÍRODY
Dne 27. 3. 2021 proběhne ve spojení s Rozběháme Česko a Běhej Lesy celorepublikový
plogging – úklid naší přírody. Věříme, že Vám není lhostejná čistota našich lesů a okolí
a budete se chtít zapojit. Pro více informací sledujte událost na facebooku ve skupině
Rozběháme Velvary, nebo prostě jen vyjděte s pytlem na odpadky a vysbírejte, co cestou
potkáte :)

PLOGGING BUDE PROBÍHAT ZA AKTUÁLNÍCH
VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ – PRAVDĚPODOBNĚ INDIVIDUÁLNĚ.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks.
Prodej:
Velvary -

26.4., 24.5. a 21.6. 2020
u pošty -

14.30 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod .
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Inzerce
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Městské muzeum Velvary
Kronika Velká Bučina
V té době byly na stráních u Bučiny a Radoviče pěstovány výnosné vinice, šafránice,
chmelnice a štěpnice. V místech, kde stojí
dnešní kaple Bučínská zasvěcená slovanským
zvěrozvěstům Cyrilovi a Metodějovi, stával
v XVI. století pivovar. Sklepní místnosti byly
značné, což možno ještě dnes zjistiti z pozůstatků, které se uchovaly. Pivo vařené
v něm mělo svou dobrou pověst, a proto také
byl četně navštěvován občany velvarskými.
Městská rada stanovila však značné tresty šatlavní a pokuty pro ty, kdož byli zjištěni,
že pijí pivo bučinské, poněvadž velvarským
ucházel zisk, který byl v tehdejších dobách
značný. Právo várečné osvojili si jenom
zámožnější měšťané. Toto právo zůstávalo
na domech jejich, které proto se až čtyřikráte
dráže prodávaly, nežli jiné domy měšťanské.
R. 1622 ustanovena cena piva dne 25. 4,
a sice takto: konev bílého piva držící 21 žejdlíků 16 grošů, čili žejdlík 5 denárův, konev piva
hořkého ceněna 20 grošů čili žejdlík za 1 groš,
konev patokův na prodej za 18 grošů a piva
staršího 40 grošů.
Za vsí Bučinou měli Velvarští veliký kus obecního pozemku, který pro svou neúrodnost
ladem ležel. R. 1764 poručil pan primas
Mikuláš Florián Mikulovský osíti asi 14 stry
chův lada toho borovým semenem. Že však
následujícího jara bylo velké sucho, musela
se r. 1765 setba opětovati. Pan primas ujal
se horlivě myšlénky založiti lesík nad Bučinou a sám zapůjčil potahy své, aby půda
tvrdá mohla se připraviti k pěstování stromů
lesních. Asi 50 korců polí oseto bylo v květnu
posléze jmenovaného borovím a dubovím.
Nákladem obecním vystavena byla u lesíka
chalupa pro hlídače a kolem ní vysázeno někoZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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lik tisíc mladých bříz. Mimo to dal přivésti pan
primas pro les Bučínský stromky modřínové,
ty se však neujaly. Městská rada domnívajíc
se, že les nebude nijak prospívati, ustanovila se na tom, že rozdá ladem ležící pozemky
při dvoře Bučínském výměrou 200 korců mezi
tři chalupníky. Zdali se to stalo i po tom, když
lesík utěšeně vzcházel, nelze nám udati.
Dnešní výměra tohoto lesíka jest přes 70 korců. Chalupa, která jak uvedeno, byla postavena pro hlídače v roce 1931, na podzim vyhořela a město Velvary postavilo hájovnu novou,
avšak poněkud výše od cesty. Dlouholetým
hajným as 70 roků byl Antonín Lev.
Pan primas Mikulovský získal si značné zásluhy a město Velvary nejen o vybudování
zmíněného lesíka, o který nepřestal pečovati,
ale o město samé a nebýti v r. 1770 tak velká drahota, jistě by byl lesík značně rozšířil,
jak bylo původním úmyslem. V roce 1770
spadlo mnoho dešťů a pokazily valně osení,
takže povstala drahota obilí. Rok před tím prodávalo se žito za 1 zl. 30 kr., pšenice 2 zl. 15 kr.
a ječmen za 1 zl. 30 kr, stoupla cena obilí tak,
že strych pšenice měl cenu kolem 4 zl. 15 kr.,
korec žita 5 zl. a ječmene 3 zl. Při tak velké drahotě nezbylo než péci chléb ječný a i ten nebylo možná koupiti. Nad to pak bylo nebezpečenství, že na příští rok zůstanou pole neoseta
pro nedostatek obilí k setí. V tísni té vydán byl
r. 1770 císařský rozkaz, aby se všechny domy
opatřily čísly a spolu, aby se provedlo sčítání
lidu jmenovitě osob mužských služby vojenské
schopných. Před tímto císařským rozkazem
rozeznávaly se hlavně ve městech domy podle
různých označení na příklad „Dům u tří srdcí“,
„U zlatého parohu“, „U Bílého medvěda“, atd.
Na vesnicích jako příkladně na Bučině říkalo se v čp. 4 u Krupičků, v čp. 6 u Hrnčířů,
v čp. 10 u Bakalářů. V roce 1771 následkem
častých dešťů a z nich vznikající povodně byly

toho příčinou, že se prodával korec žita za 12 zlatých. V roce 1782 konáno opět sčítání lidu, podle
kterého měl farní úřad ve Velvarech celkem 1858 osadníků. Ve Velvarech žilo 162 rodin skládajících se ze 746 členů. V Bratkovicích shledáno 21 rodin celkem pak 119 obyvatel, v Bučině náhodou tolikéž, v Černuci 60 rodin mělo 313 údův; v Ješíně 48 rodin vykazovalo 219 hlav; v Kamenici
živilo se 12 rodin, které držely 64 duší; v Mileticích bylo 33 rodin čili 192 obyvatel; v Nabdíně
napočítalo se v 19 rodinnách 86 členů. Mimo to byly ve Velvarech posádkou 2 setniny vojska. Za
sto let vzrostl počet obyvatelstva farní osady trojnásobně. Ve Velvarech 2502 hlav, v Bratkovicích
306, v Bučině 375, v Černuci 965, v Ješíně 522, v Kamenici 155, v Mileticích 419, v Nabdíně 261
obyvatel, čili celkem 5508 lidí z nichž 68 hlásí se k vyznání protestantskému a 194 jest israelitův.

Různé události
V roce 1860 2/7 byla postižena naše obec velkým krupobitím, takže nezůstal na poli jediný zdravý
klas. Okopaniny byly roztlučeny, vše zničeno úplně, takže pole byla úplně holá. Nebylo před tím
pamětníka tak hrozné a úplné zkázy, jako se stalo tohoto neblahého roku.
V této době vznikla v myslích tří zbožných občanů myšlenka postaviti na paměť této katastrofy kapličku, která vskutku byla vybudována Jos. Smělým, A. Kotasem a J. Čermákem r. 1861
a zasvěcena slovanským zvěrozvěstům Cyrilu a Metoději. Slavnost svěcení konala se o svátku
Navštívení P. Marie, v kterýžto den bylo uspořádáno několik zbožných průvodů a tyto vítány
družičkami a sice: Kateřina Smělá, Anna Kotvová a Anna Jandová přednášely k tomu účelu
panem děkanem naučené říkanky. Kapli vysvětil Velvarský děkan Bernardin. Zajímavo jest, že od
té doby uplynulo téměř 72 r. aniž by obec podobnou katastrofu znovu prožila. Před postavením
zmíněné kaple stávala zde zvonice, která byla umístěna v křižovatce před čp. 3 a blíže obecníw w w. v e l v a r y. c z |
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ho domku, který obývá obecní strážník a všeobecně zvaný pastouška. Zvonec z této zvoničky,
který byl upevněn na jednom rameni kříže červeně natřeného, byl dán do kaple a do dnešního
dne se jej používá ku zvonění.
Kříž pak přemístěn v místa, kde protíná silnice okresní z Velké Bučiny státní silnici do Velvar
pokračujíc pak cestou do jezírek a místo to nazýváno u „Červeného Kříže“. Tento dřevěný
kříž pak stával v místech těch po mnohá desetiletí až téměř do státního převratu a pak byvše
ztrouchnivělý se řítil po třískách a vyhnilých úlomcích k zemi. Tento dřevěný kříž, pamětník
starých zašlých dob, těšil se značné úctě všech občanů, ač mnohý nevěděl a neznal historii
jeho. Byl to starý veterán, ku kterému se zvedaly v dobách těžkých a zlých urosené oči a ruce
mnohých našich občanů. Na něm bylo vyzváněno obětem, které si vyžádal příšerný host „Cholera“ v létech 1771. Škoda, že se neuchovaly ani ty nejmenší zbytky ku památce. Za vsí naproti
čp. 70 stojí kamenný kříž. Kříž ten byl původně umístěn poněkud výše při „Pražské cestě“, avšak
následkem otevření lomu ku stavbě silnice, která protíná obec a končí u „Červeného Kříže“,
v r. 1908 musel býti přenesen v nynější své stanoviště. Při odkopávce hlíny přišlo se na několik velmi zachovalých koster a to různých velikostí. Bylo to nouzové pohřebiště z doby cholery
z r. 1771. Kříž ten nese letopočet svého založení rok 1775 a 1868, kdy byl patrně buď opraven
a neb přemístěn jako se stalo v roce 1908, kterýžto letopočet jest vytesán na přední straně jehlanu. Kolem něho byla čtyřhranná zahrádka, z které se zachovaly pouze kameny. Na konci jehlanu
jest zasazen kovový kříž, pod ním pak umístěna plechová krabice a v té uloženy mince, a sice
z 1770 a z r. 1908 na dvě listiny obsahující krátký popis těchto dob.
Naše stará paní
Procházková
rozená Kotvová a zemřelá
pí. Šlapníčková
z Lešan, vyprávěly mi následující příběh, který
se stal v létech
1868 – 70, a který shodně potvrzuje pí. Smělá,
která jej slyšela
vyprávěti od zemřelého p. Jos.
Smělého, který
byl t.č. představeným obce. V uvedených letech bydlel v čp. 46, jehož nynějším vlastníkem jest p. Karel Mareš, nějaký Šůma a ten vlastnil rovněž určité pozemky, které nyní náleží p. Václavu Smělému.
Šůma i Šůmová byli menší postavy a značně mnohomluvní, zejména ona, při tom však velmi
chytrá. U těchto lidí skrýval se po delší dobu odvážný zloděj jménem Černý. Původně se ukrýval
u Kolaříků, s kterým prý vojákoval. Kolařík jej však prosil, aby se od něho odstěhoval, že má
velkou rodinu a obává se vyzrazení, a tak se Černý ubytoval u Šůmů na půdě. Zloděj Černý řádil
po celém okolí s drzou odvahou vykradávaje řezníky, hospodáře a vše na co přišel. V obci to
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vesměs každý věděl, ale z obavy před pomstou každý mlčel. V čp. 45, který tehdy
vlastnil obchodník israelit Jilovský byla zaměstnána služka pronikavých černých očí
a tato chodila každý den pravidelně pro mléko
svým zaměstnavatelům.
Svojí těkavostí a zvědavostí popudila
zloděje, který se obával vyzrazení, a proto na
ní číhal a hodil, když odcházela za večera,
na ni cihlu, ale nezabil ji. Konečně přemluvil
Šůmku, aby jí otrávila. Šůmka upekla buchty
a nabídla je služce. Tato však majíce nějaké
neblahé tušení, buchtu si vzala, ale nejedla
ji, a když přišla domů, hodila tuto psovi, který
po požití buchty pošel. To rozhodlo o osudu
Černého, neboť Jilovský udal jej četnictvu.
Záhy dostavil se četnický strážmistr s dvěma
četníky k představenému obce a vyzval jej,
aby ho následoval s lucernou k Šůmovům.
Představený se zdráhal s četníky jíti, různě
jim to vymlouval, ale nebylo zbytí, četníci
neustoupili a tak chtě nechtě s ním šel. Když
přišli k Šůmovům, vyslýchali oba manželé,
ale marně, oba zapírali, že u sebe někoho
přechovávali. A tak provedli prohlídku a počali půdou. Sotva několik otýpek slámy odhodili,
v tom zazněl výstřel přímo do lucerny. Četník
však nemeškal a bodl nasazeným bajonetem
do slámy a v tom vyrazil proti zloděj Černý,
a ač probodnut, vyrazil skrz střechu a pryč
prchal do lad, kde toho času bylo množství
opukových lomů. Tam pak v jámě dokonal. Manžele Šůmovic pak spoutali četníci

a odvedli je prý do Prahy. Šůma se již více
z trestnice nevrátil. Šůmová as po dvou
letech se vrátila a roznášela po obci svaté
obrázky tvrdíc při tom, že byla v Mladé
Boleslavi na pouti.
Na poli pana Frant. Böhma u Malé Bučiny
byly před léty nalezeny popelnice, avšak
žádná se neuchovala, poněvadž nebylo
patrně s nima odborně zacházeno. Zdá
se, že tam bylo v dobách pohanských
pohřebiště. Nad Malou Bučinou na pozemcích p. Jelena a Faixe nalezly se základy
od rozlehlé stavby, které činí dojem jakéhosi
dvorce. Podle záznamu ve starých mapách
bývala tam fořtovna.

Osada Malá bučina

Podobným způsobem jako vznikl Velvarský
les nad Bučinou, tak povstala rovněž Malá
Bučina, kterou založili pánové na Zvoleněvsi
z rodu bavorského, darovavše něco pozemků
čtyřem chalupníkům. Vesnička byla původně nazývána „Mariana“ po kněžně manželce zakladatele. Byla tam rovněž v usedlosti
čp. 1 kovárna. Zda ji používali panští nelze
ovšem tvrditi, dost možné, že tam byl usedlý
živnostník cvočkař, kteréžto řemeslo svého
času bylo značně rozšířeno.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary

Inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16- 20 týdnů, cena 185 - 229,- Kč/ ks
Prodej: 21. 3. 2021
Velvary - u pošty - 14.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: po-pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
w w w. v e l v a r y. c z |
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PRACOVNICE FINANČNÍHO ÚŘADU SLANÝ LETOS NEBUDOU
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
Pracovnice Finančního úřadu Slaný z důvodu epidemické
situace nepřijedou během měsíce března na městský úřad.
Formuláře pro podání daňového přiznání je však možné
si vyzvednou na podatelně Městského úřadu Velvary vždy
v úředních hodinách a to:
pondělí 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00
středa 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00
Inzerce
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Foto na titulní straně: Zdeňka Ortová
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

KŘÍŽOVKA
Ukázka z nové knihy Hany Hřebejkové: Ať žijí padesátnice:
Lázeňští pacienti vyprávějí o operacích celkem rádi a podrobně. Udivuje mě, jak si přesně
pamatují i jejich data, dalo by se říct, že se doslova chlubí jizvami a ukazují si je při sebemenší
příležitosti, když najdou… (viz tajenka)

POLSKÉ LÁZNĚ

S

BERANI

S

JAPONSKÁ AUTOMOBILKA

S

CHURAVĚT

S

DRUH PTÁKA

S

POSUNOVAT

S

VNITŘNÍ ČÁST OBUVI

S

AFRICKÁ POUŠŤ

S

FOTBALOVÝ OBRÁNCE

S

ŽUMPA

S

STATIV

S

ČESKÝ KASKADÉR ZDENĚK…

S

MALÁ PRASÁTKA

S

SPOJENÍ ŘEK

S

ČÁST PRAHY

S

LEHCE

S

SPOČÍTAT DOHROMADY

S

NEVIDOMÝ ČLOVĚK

S

VYLUŠTĚNÍ Z ÚNOROVÉHO ČÍSLA:
V tajence bylo ukryto jméno výtvarníka, hudebníka, člena divadla Sklep, zakládajícího člena
skupiny Tvrdohlaví, který 7. února oslavil 65. narozeniny: FRANTIŠEK SKÁLA
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Zapojte se do Sčítání 2021

Počítejte s námi. Bezpečně. Online. Raz dva.
Sčítání je povinné a týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit,
jak bude život v naší zemi vypadat. Sečtěte se online, případně
pomocí listinného formuláře.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 9. 4.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes
internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas.
Sčítací formulář můžete vyplnit i s někým jiným, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud jste se nesečetli online, musíte vyplnit listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte
do poštovní schránky.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840 30 40 50

